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RESUMO
ARAGÃO, J. A.N Dinâmica populacional e avaliação do estoque do camarão
rosa, Farfantepenaeus subtilis (Pérez-Farfante 1967), na plataforma
continental amazônica. 243 p. 2012. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia
Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2012.
O camarão rosa (Farfantepenaeus subtilis) explotado pela pesca industrial na
plataforma continental amazônica brasileira possui um ciclo de vida curto, mas
complexo, habitando áreas oceânicas, mais ao norte da área de ocorrência, na fase
adulta e larval, e áreas estuarinas e lagunares na fase de pós-larva e juvenil. O
período de maior intensidade de reprodução se estende de maio a setembro e logo
após a reprodução as larvas eclodem e iniciam sua migração para áreas costeiras,
passando por diversas fases, onde se assentam e residem principalmente entre
junho e outubro. A partir de setembro até janeiro do ano seguinte é maior a
intensidade de recrutamento de juvenis às áreas oceânicas, onde passam a
amadurecer e, a partir de dezembro, começam a ser capturados pela pesca
industrial. A maior abundância da população adulta em termos de biomassa vai de
março a agosto quando também se verificam as maiores capturas. As fêmeas
crescem mais que os machos e estão presentes sempre em maior proporção nas
capturas (61%). Os comprimentos assintóticos foram estimados em 231 mm
(

) e

205

mm (

), para fêmeas

e machos

respectivamente. A população apresenta taxa de mortalidade natural relativamente
elevada,

para fêmeas e

para machos, sendo observadas

acentuadas flutuações de recrutamento e abundância, com evidências de que são
fortemente governadas pelas condições ambientais. O estoque vem sendo explotado
em níveis moderados nos anos recentes (

), embora tenha sofrido elevadas

taxas de explotação na década de 80, o que levou a uma redução do tamanho da
população. O rendimento máximo sustentável, considerado uma média de longo
prazo, foi estimado em 4.032 toneladas de cauda por ano, para um esforço de pesca
de 19.370 dias de mar. Nos últimos anos, se observa uma tendência de recuperação
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da biomassa populacional, mas com as oscilações anuais características da espécie.
A vazão do rio Amazonas é o fator ambiental que governa com mais intensidade as
condições do ambiente costeiro na região e verificou-se que suas flutuações estão
correlacionadas a alterações na abundância da população da espécie. Postula-se que
o aporte e sobrevivência das larvas e pós-larvas no ambiente costeiro seja
influenciada pela intensidade da vazão do rio. O período em que se assentam nos
berçários na zona costeira coincide com a estação de vazante do rio, sendo a
sobrevivência favorecida por vazões abaixo da média e vice-versa. Portanto, medidas
de ordenamento voltadas para o uso sustentável do recurso devem estar associadas
ao conhecimento das condições ambientais nesta fase, bem como a estudos sobre a
abundância de pós-larvas e juvenis na faixa costeira.
Palavras Chave: Camarão rosa, Pesca de camarão, Dinâmica populacional,
Administração pesqueira, Fatores ambientais, Modelos preditivos, Plataforma
continental amazônica.
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